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ت�صدير

بقلم رئي�س حترير جمّلة الوعي الإ�صالمّي

احلمد هلل الذي اأنزل على ر�صوله ] كتابًا عربيًا، اأعجرت بالغته البلغاء، واأبكمت ف�صاحته العلماء، وال�صالة   
وال�صالم على نبينا حممد الذي اأكرمه رّبه باحلجة والربهان، وعلى اآله واأ�صحابه وَمْن تبعهم باإح�صان.

اأما بعد :

فاإن جملة »الوعي الإ�صالمي« كان لها �صرف خدمة لغة القراآن الكرمي، من خالل اإخراج العديد من اللوحات 

اللغوية احلائطية املخت�صرة، والكتب النافعة يف �صتى علومها، وكان من هذه الإ�صدارات املباركة خمت�صرة بعنوان »علم 

البالغة« الذي ُيعدُّ من اأهم اأبواب العربية، وهذه املخت�صرة من اإعداد الأ�صتاذ ر�صيد ناجي احل�صن، جزاه اهلل خريًا.

والثناء  بال�صكر اجلزيل  تتقدم  فاإنها  الكرام،  لقرائها  النافع  الإ�صدار  اإذ تقدم هذا  الإ�صالمي«  »الوعي  وجملة 

العاطر اجلميل جلميع من �صاهم واأعان على اإخراجه، راجية اهلل عز وجل اأن يجعل فيه النفع للجميع.

واحلمد هلل ربِّ العاملني

                                                                         رئي�س التَّحرير

                                                                        في�صل يو�صف اأحمد العلي
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علـــــم البـــالغـــة



علـــــم البـــالغـــــــــة
مطابقة الكالم الف�شيح ملقت�شى احلال مع ف�شاحة األفاظه.البالغة:

علـــــم البيان
قواعد يعرف بها اإيراد املعنى الواحد، بطرق متعددة، يختلف بع�شها عن بع�ض يف و�شوح الدللة عليه.

الت�شْبيه:
عقد مماثلة بني �شيئني اأو اأكرث، واإرادة ا�شرتاكهما يف �شفة اأو اأكرث، باإحدى اأدوات الت�شبيه 

)الكاف، كاأن، مثل، �شبه...(، لغر�ض يريده املتكّلم.

اأَركاُن 
�ْشبيِه: التَّ

َبِه، َوَيجُب  �ْشبيِه، َوَوْجُه ال�شَّ �شبيِه، واأَداُة التَّ يان َطَريَف التَّ ُه بِه، وُي�َشمَّ ُه، والـم�ُشبَّ اأْربعٌة، هَي: الـُم�َشبَّ
ِه، مثل: حامت يف اجُلوِد كاأَّنُه الوْبُل ِعْند املْحِل.  ِه بِه ِمْنُه يِف الـُم�َشبَّ اأَْن َيُكوَن اأَْقَوى َواأَْظَهَر يِف الـُم�شبَّ

ه:
بي

�ش
لت

م ا
�شا

اأق

١- الت�شبيه املر�شل
ما ذكرت فيه الأداة، مثل:

األ اإّنا الدنيا كمنزل راكــــب          اأناخ ع�شّيًا وهو يف ال�شبح يرحل

٢- الت�شبيه املوؤكد
ما حذفت منه الأداة، مثل: املال �شيٌف نفعا و�شّرا، و�شّمي 

»موؤّكدًا« لإيهامه اأّن امل�شّبه عني امل�شّبه به.

ما حذف منه وجه ال�شبه، مثل: العامل �شراج اأمته. ٣- الت�شبيه املجمل

٤- الت�شبيه املف�شل
ما ذكر فيه وجه ال�شبه اأو ملزومه، مثل: العمر مثل ال�شيف 

لي�ض له اإقامة، وكقولك للكالم الف�شيح: هو كالع�شل حالوة. 

٥- الت�شبيه البليغ
ما حذف منه اأداة الت�شبيه ووجه ال�شبه، و�شمي بليغا ملا فيه 

من مبالغة يف اعتبار امل�شبه عني امل�شبه به، مثل قوله تعالى: 
﴿ۈ  ٴۇ  ۋ﴾.
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رى
خ

ت اأ
ما

�شي
تق

ما تقّدم من الت�شبيه املتعارف عليه، مما لي�ض �شمنّيا ول مقلوبا.١- الت�شبيه ال�شريح

٢- الت�شبيه ال�شمني
ما مل ي�شرح فيه باأركان الت�شبيه على الطريقة املعلومة، بل 

ُيفهم من معنى الكالم، مثل:
ّيت اإيـالُم ْرٍح ِبَ ما جِلُ َمْن َيُهْن َي�ْشُهِل الهواُن عليه   

٣- الت�شبيه املقلوب
ت�شبيه يتّم فيه عك�ض طرفـي الت�شبيه، بجعل امل�شبه م�شبها به، 

بق�شد املبالغة، مثل: كاأن �شوء النهار جبينه. 

٤- الت�شبيه التمثيلي 

ما كان وجه ال�شبه فيه �شورة منتزعة من متعدد، مثل:

 ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ﴾.
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احلقيقة واملجاز

احلقيقة
 ا�شتخدام اللفظ يف معناه احلقيقي الذي و�شع له يف الأ�شل، نحو : 

قامت تظللني من ال�شم�ض                       نف�ض اأحب اإيل من نف�شي

املجاز
ا�شتخدام اللفظ يف غري معناه احلقيقي الذي و�شع له فـي الأ�شل، لعالقة بني املعنيني، 

نحو: »زلزل اخلرب اأع�شابي«.

املجاز 
املر�شل

اللفظ امل�شتعمل يف غري معناه الأ�شلي، لعالقة غري امل�شابهة، مع قرينة مانعة من اإرادة 

املعنى الأ�شلي، مثل قوله تعالى: ﴿ہ   ہ  ہ  ہ  ھ﴾.

من عالقات املجاز املر�شل:
 )ال�شببّية، امل�شببّية اجلزئّية والكلّية، اعتبار ما كان، اعتبار 

ما �شيكون، املحلّية، احلالّية(.

اإ�شناد الفعل اأو ما يقوم مقامه اإلى غري �شاحبه لعالقة مع قرينة متنع من اأن يكون الإ�شناد حقيقّيا.

لّي
عق

 ال
از

ج
ـم

ال

الإ�شناد 

املجازي

يكون اإلى �شبب الفعل، اأو زمانه اأو مكانه اأو م�شدره، اأو باإ�شناد املبني للفاعل اإلى 

املفعول، اأو املبني للمفعول اإلى الفاعل.

عه
وا

اأن

٢- املجاز يف الن�شبة الإ�شافية:١- املجاز يف الإ�شناد: واأ�شهر اأنواعه:

اأ- الإ�شناد اإلى الزمان، مثل:
  ل حت�شنّب �شرورا دائما اأبدا      من �شّره زمن �شاءته اأزمان

ب- الإ�شناد اإلى املكان، مثل قوله تعالى: 
﴿ ھ  ے       ے  ۓ  ۓ﴾.

ج- الإ�شناد اإلى ال�شبِب، مثل: بنى اأبو جعفر املن�شور مدينة 
بغداد. فاإّن اخلليفة �شبب بناء املدينة، ل اإّنه بناها بنف�شه.

د- الإ�شناد اإلى امل�شدر:
�شيذكرين قومي اإذا جّد ِجّدهم 

                                          ويف الليلة الظلماء ُيفتقد البدر  

اأ - الإ�شافة اإلى املكان، 
مثل:جري الأنهار.

ب - الإ�شافة اإلى الزمان، 
مثل:�شوم النهار.

ج - الإ�شافة اإلى ال�شبِب، 
مثل:غراب البني.

د - الإ�شافة اإلى امل�شدر، 
مثل:اجتهاد اجِلّد.
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رة
ــا

ــــ
ــــ

عـــ
ــــ

ــت
ــــ

�شـ
ل

ا

ت�شبيٌه ُحذَف اأحُد طرفيه، وتعدُّ من املجاز اللغوي، وعالقتها امل�شابهة دائمًا.

ها
ع

وا
اأن

 

٢- الـَمْكِنّية:١- الت�شريحّية:
َح فيها بذكر لفظ امل�شّبه  رِّ ما �شُ

به )امل�شتعار منه(، وحذف لفظ 

امل�شّبه )امل�شتعار له(، كقوله 

تعالى:﴿ ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ﴾.

ما ُذِكَر فيها لفظ امل�شّبه، وحذف منها لفظ 
امل�شّبه به، واأبقي �شيء من لوازمه. و�شميت 
َمْكِنّية كناية عن ال�شرت  والتغطية، ملا �ُشرت 

وُحذف امل�شّبه به، وُرمز اإليه بالزم من 
لوازمه،مثل: 

﴿ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾.

ة:
ار

تع
�ش

ال
ى ل

خر
ع اأ

وا
اأن

ال�شتعارة التبعّية:ال�شتعارة الأ�شلّية:

 وتكون ال�شتعارة اأ�شلية اإذا 

كان اللفظ الذي جرت فيه 

ا�شما جامدا، كقوله تعالى:    

﴿ڦ  ڄ  ڄ﴾.

 وتكون اإذا كان اللفظ الذي جرت فيه 
م�شتقا اأو فعال، مثل قوله تعالى:

﴿ ٿ  ٹ  ٹ﴾. 

وهي َمْكِنّية من جهة ذكر ال�شيب وهو امل�شّبه، 
وا�شتعري له لفظ )ا�شتعل(. وميكن القول 

اأي�شا: اإنه �شّبه �شرعة ال�شيب يف الراأ�ض 
ب�شرعة النار يف ال�شتعال، مّما يجعل 
ال�شتعارة ت�شريحّية من هذه اجلهة.

دة:ال�شتعارة املر�ّشحة: ال�شتعارة املجرَّ

 ما ذكر معها مالئم امل�شّبه به، مثل: 
ل تكن طاو�شًا فيق�ض ذيلك.

 ما ذكر معها مالئم امل�شّبه، مثل: 

﴿ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ﴾.

 ال�شتعارة التمثيلية:-ال�شتعارة املطلقة:
 ما خلت من مالئمات امل�شّبه به 

اأو امل�شّبه، مثل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

 هي تركيب ا�شتعمل يف غري ما و�شع له، لعالقة 
امل�شابهة مع قرينة مانعة من اإرادة معناه 

الأ�شلي، مثل: َمْن يزرِع ال�شوك يجِن اجلراح.
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الكناية

لفظ اأطلق، واأريد به لزم معناه، مع جواز اإرادة ذلك املعنى، مثل:﴿ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ﴾.

مها
�شا

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ﴾.١- كناية عن �شفة: اأق

﴿ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ﴾.٢- كناية عن مو�شوف: 

الف�شاحة يف بيانه، والبالغة يف ل�شانه.٣-كناية عن ن�شبة: 

11
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الم
لك

م ا
�شا

اأق

علم يعرف به اأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقت�شى احلال.

الإن�شاء:اخلرب:

ما ي�شح اأن يقال لقائله: اإنه �شادق فيه اأو 

كاذب. مثل: العلم نور.

ما ل ي�شّح اأن يقال لقائله: اإنه �شادق فيه اأو 

كاذب. مثل: اجل�ض حيث يوؤخذ بيدك، ل حيث 

يوؤخذ برجلك، فتجر.

الـخبــــــــــــــــــر

 ركنا اخلرب:
١- حمكوم عليه: )م�شند اإليه(.

٢- حمكوم به: )م�شند(.

الغر�ض من 
اإلقاء اخلرب

١- اإفادة املخاطب احلكم الذي ت�شّمنته اجلملة: وي�شمى ذلك: »فائدة 
اخلرب«. مثل: 

            كالمنا َلْفٌظ ُمِفيٌد كا�ْشَتِقْم               وا�ْشٌم وِفْعٌل ُثمَّ َحْرٌف الكِلْم

٢- اإفادة املخاطب اأن املتكلم عامل باحلكم، وي�شمى ذلك: »لزم الفائدة«، 
كقول ابن لأبيه: لقد اأّدبتني باللني ل بالق�شوة. 

رب:
خ

 لل
رى

خ
ض اأ

ا�
غر

اأ
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رب:
خ

 لل
رى

خ
ض اأ

ا�
غر

اأ

-ال�شرتحام:كقول مو�شى: ﴿ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ﴾.
-اإِْظهاُر ال�شْعِف:  كقول زكريا:  

                               ﴿  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾. 
-اإْظهار التح�شر: كقول امراأة عمران: 

                            ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ﴾. 
-الَفخُر: 

َط بيننا              لنا ال�شدُر دون العاملني اأو القرب     ونحُن اأُنا�ٌض ل َتو�شُّ
 : -احَلثُّ على ال�شعي واجلدِّ

م َتمِّ     وما ُكلُّ هاٍو للجميِل ِبفاِعٍل             ول ُكلُّ ِفعاٍل له ِبُ

-اإظهار الفَرِح بْقِبٍل، وال�شماَتِة ُبْدِبٍر: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾. 

 :
رب

خل
ب ا

شر
اأ�

١-البتدائّي: ويكون خلايل الذهن من احلكم، ويف هذه احلال يلقى عليه اخلرب 

خاليا من اأدوات التوكيد. مثل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾. 
د يف احلكم، طلبا اأن ي�شل اإلى اليقني يف معرفته، ويف  ٢-الطلبّي: ويكون للمرتدِّ

هذه احلال يح�شن توكيده له، ليتمّكن من نف�شه. مثل: 
                                                 ﴿چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ ﴾.

د اأو  ٣-الإنكارّي: ويكون للمنكر له، ويف هذه احلال يجب اأن يوؤكد اخلرب بوؤكِّ
اأكرث على ح�شب اإنكاره قوة و�شعفا. مثل: 

                                                   ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ﴾.
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كي
تو

رب
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»اإّن، اأّن، الق�شم، لم البتداء، نونا التوكيد، اأحرف التنبيه، احلروف الزائدة، قد، ا
اأّما ال�شرطية«.

ِه 
ي

ِ �ش
ْقَت

ا َي
 م

ِف
ال

خ
ى 

َعَل
رب 

خل
ن ا

يا
جر

 
ُم لِّ

تَك
امل

ها 
ظ

َح
َيْل

ت 
را

با
عت

ل
ُر، 

اِه
ظَّ

َم يف الكالم ما ُي�ِشرُي اإِلى ُحْكِم ال ِد اإَذا َتَقدَّ دِّ ْهن َمْنزَلَة ال�شائل املرَُتَ َل خايَل الذِّ )اأ( اأَْن ُيَنزَّ

، كقوله �شبحانه لنوح: ﴿يب   جت  حت  خت  متىت  يت     جث﴾. اخَلرَبِ

)ب( اأَْن ُيْجعَل َغرْيُ امْلُْنكِر، كاْلـُمْنِكر ِلُظهور اأمارات الإِنكار َعَلْيِه، كقوله تعالى:                                                                                                    

                                                  ﴿ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ﴾

)جـ( اأَْن ُيْجَعَل امْلُْنِكُر كَغرِي املنكر اإن كاَن لَدْيِه َدلئُل و�َشَواِهُد َلْو تاأملها لْرَتَدَع َعْن 
اإِْنكارِه، كقوله تعالى: 

                               ﴿ی  ی    یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب﴾.
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اء
�ش

لإن
م ا

�شا
اأق

الإن�شـــــــــــــــاء: 

ن 
عا

نو
ء 

�شا
لإن

٢- غري الطلبّي:١- الطلبّي:ا

ما ي�شتدعي مطلوبا غري حا�شل 

وقت الطلب، ويكون: بـ: الأمر، 

وال�شتفهام، والتمّني، والنداء. 

ما ل ي�شتدعي مطلوبا. )وهذا النوع 
ل تبحث عنه علماء البالغة، لأن 

اأكرث �شيغه يف الأ�شل اأخباٌر نقلت اإلى 
الإن�شاء(. 

بي
طل

 ال
ري

 غ
اء

�ش
لإن

غ ا
�شي

: »ما اأَْفَعَله«، و»اأَْفِعْل ِبِه«، و�شَماعًا بغريهما،  ١- التعّجب: ويكون قيا�شًا ب�شيَغَتنْيِ

مثل: ﴿  ک  ک      گ    گ﴾.
٢- املدح والذم: ويكونان: بنعم وبئ�ض، وما جرى جمراهما، مثل: 

﴿ گ  گ  گ﴾.
٣- الَق�َشم: ويكون: بالواو، والباء، والتاء، وبغريها، مثل:

َلَعْمُرَك َما ِباْلَعْقِل ُيكَت�َشُب الغنى    ول باْكِت�شاب املاِل ُيكَت�شُب الَعْقُل 
جاء: ويكون بع�شى، وحرى، واْخَلْوَلق، مثل:  ٤- اأفعال الرَّ

﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾.

٥- �شيغ العقود: وتكون باملا�شي كثريًا، مثل: ِبْعُتَك الداَر، ر�شيت وا�شرتيت، 
وبغريه قلياًل .
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اء
�ش

لإن
م ا

�شا
اأق

بّي
طل

 ال
اء

�ش
لإن

غ ا
�شي

هو طلب الفعل على وجه ال�شتعالء. اأول: الأمر:

�شيغه: 

 فعل الأمر:﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾، امل�شارع املقرون بالم 

الأمر: ﴿ٿ   ٿ  ٹ﴾، ا�شم فعل الأمر: ﴿ڦ  ڦ﴾، امل�شدر النائب عن 

فعل الأمر: ﴿ڱ  ں﴾.  

ثانيا: النهي:
طلب الكف عن الفعل على وجه ال�شتعالء. مثل:﴿ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ﴾. وللنهي �شيغة هي الفعل امل�شارع مع ل 
الناهية.

ثالثا: ال�شتفهام 
واأدواته:

طلب العلم ب�شيء مل يكن معلوما من قبل، مثل: ﴿  ۅ  

ۉ  ۉ  ې﴾. وله اأدوات كثرية، منها: »الهمزة، 
ان، كيف، اأين، اأنَّى، َكْم، اأّي«.  هل، َمْن، ما، متى، اأيَّ

رابعا: التمّني:

طلب اأمر حمبوب ل يرجى ح�شوله، اإما لكونه م�شتحيال، 
واإما لكونه ممكنا غري مطموع  يف نيله. فمثال الأول:

األ ليت ال�شباب يعود يومًا              فاأخربه با فعل امل�شيب
ومثال الثاين: ﴿چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.

خام�شا: الّنداء:
طلب النداء بحرف نائب مناب اأدعو.

واأدوات النداء ثمان هي: »يا، الهمزة، اأَْي، اآ، اآْي، اأيا، هيا، وا«.
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الق�شـــــــــر

تخ�شي�ض اأمر باآخر، بطريق خم�شو�ض.

النفي وال�شتثناء، اإّنا، العطف بـ »ل« اأو »بل« اأو »لكن«، تقدمي ما حّقه التاأخري. طرقه:

طرفا 
الق�شر:

مق�شور، ومق�شور عليه.

ر:
�ش

لق
م ا

�شا
اأق

 

اأول:  باعتبار طرفيه: ق�شمان:

١- ق�شر �شفة على مو�شوف، وهو اأن حُتب�َض 

ال�شفة على مو�شوفها، وتْخت�ّض به، فال 

يتَّ�شف بها غريه، مثل: اإّنا الرازق اهلل.

٢- ق�شر مو�شوف على �شفة، وهو اأن يحب�ض 
املو�شوف على ال�شفة، ويخت�ّض بها، دون 

غريها، وقد ي�شاركه غريه فيها، مثل:
اإّنا الأمُم الأخالُق ما بقيت

                            فاإْن ُهُم ذهبْت اأخالقهم ذهبوا

ثانيا: باعتبار احلقيقة والواقع ق�شمان:

١- حقيقي: وهو اأن يخت�ض املق�شور 
باملق�شور عليه بح�شب احلقيقة والواقع، باأل 

يتعّداه اإلى غريه اأ�شال، مثل: ل اإلَه اإّل اهلل.

٢- اإ�شايف: وهو ما كان الخت�شا�ض فيه 
بح�شب الإ�شافة اإلى �شيء معني، مثل: 

﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ﴾.
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الف�شل والو�شل

-الو�شل عطف جملة على اأخرى بالواو، مثل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾ 

-الف�شل ترك هذا العطف، مثل: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ﴾.

شل
ف�

 ال
شع

ا�
مو

١- اأن يكون بينهما احتاد تام، 
وذلك باأن تكون اجلملة الثانية 

توكيدا لالأولى، مثل: 
اإّنا الدنيا فناء

                          لي�ض للدنيا ثبوت
اأو بيانا لها، مثل: 

﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ   ٿ﴾، اأو بدل منها: 
﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ھ  ے﴾، ويقال حينئذ: 
اإن بني اجلملتني كمال الت�شال.

٢- اأن يكون بينهما تباين 

تام، وذلك باأن تختلفا خربا 

واإن�شاء، مثل: 

َوَقاَل رائدهم اأر�شوا نزاولها  

ْقَدار  َفكل حتف اْمِرئ يْجِري ِبِ

اأو باأّل تكون بينهما منا�شبة ما، 

ويقال حينئذ: اإّن بني اجلملتني 

كمال النقطاع، مثل: 

واإنا املرُء باأ�شغريه   

               ُكلُّ امرئ َرْهٌن با لديه

٣- اأن تكون الثانية 

جوابا عن �شوؤال يفهم من 

الأولى، ويقال حينئذ: 

اإن بني اجلملتني �شبه 

كمال الت�شال، مثل: 

﴿ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  

پ  پ  پ﴾، 
على تقدير ال�شوؤال: ملاذا 

ل تربئ نف�شك؟

شل
و�

 ال
شع

ا�
مو

 

١- اإذا ق�شد ا�شرتاكهما 

يف احلكم الإعرابي، 

مثل: ﴿ڀ  ڀ  

ڀ         ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ﴾.

٢- اإذا اتفقا خربا اأو اإن�شاء، وكانت 

بينهما منا�شبة تامة، ومل يكن هناك 

�شبب يقت�شي الف�شل بينهما. مثال 

اخلربيتني: ﴿ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  

ک   ک        ک   گ﴾، والإن�شائيتني: 
﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾.

 ٣- اإذا اختلفتا خربا 

اأو اإن�شاء، واأوهم 

الف�شل خالف املق�شود، 

كقولك يف جواب من 

قال:هل جاء زيد؟ 

»ل، واأ�شلحك اهلل«.
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ة:
وا

�شا
 تاأدية املعنى املراد بعبارة م�شاوية له، باأن تكون املعاين بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر امل

املعاين، ل يزيد بع�شها على بع�ض، كقوله تعالى: 

﴿ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں﴾. 

ز:
جا

لإي
ا

جمع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل، مع الإبانة والإف�شاح: ﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ﴾، وهو نوعان:
١- اإيجاز ق�شر: ويكون بت�شمني العبارات 

الق�شرية معاين ق�شرية من غري حذف، 

مثل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾.

٢- اإيجاز حذف: ويكون بحذف كلمة اأو جملة اأو 

اأكرث، مع قرينة تعنّي املحذوف، مثل: ﴿ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ِہ﴾، اأي: يف �شبيل اهلل.

ب:
نا

ط
لإ

ا

زيادة اللفظ على املعنى، لفائدة تقويته وتوكيده، مثل: ﴿  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ﴾. فاإذا مل تكن يف الزيادة فائدة �شّمي تطويال، اإن كانت الّزيادة يف 

الكالم غري متعينة، وي�شّمى ح�شوًا اإن كانت الزيادة يف الكالم متعّينة ل يف�شد بها املعنى.

 :
عه

وا
اأن

١- ذكر اخلا�ّض بعد العاّم للتنبيه على ف�شل اخلا�ّض: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾

٢- ذكر العاّم بعد اخلا�ّض، لإفادة العموم، مع العناية ب�شاأن اخلا�ّض، مثل: 

﴿ حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب﴾.

٣- الإي�شاح بعد الإبهام لتقرير املعنى يف ذهن ال�شامع، مثل: 

﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى﴾.

٤- التكرار لداع:  كالتاأكيد، وتقرير املعنى يف النف�ض، وق�شد ال�شتيعاب، والتلذذ 
بذكره، والإر�شاد اإلى الطريقة املثلى.

٥- العرتا�ض: وهو اأن يوؤتى يف اأثناء الكالم اأو بني كالمني مت�شلني يف املعنى بجملة 
اأو اأكرث ل حمل لها من الإعراب. 
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ل:
يي

تذ
ال

تعقيب اجلملة بجملة اأخرى، ت�شتمل على معناها توكيدا، مثل: 

﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾، وهو ق�شمان:

اأ- جار جمرى املثل، اإن ا�شتقل معناه، 

وا�شتغنى عما قبله، نحو:

تزوُر فتى ُيْعطي على احلمد ماله 

                       وَمْن ُيْعط اأَْثماَن الـمحاِمِد ُيْحَمِد

ب- غري جار جمرى املثل، اإن مل ي�شتغن عما 

قبله، نحو:

مل ُيْبِق جوُدك يل �شيئا اأوؤمله

َحُب الّدنيا بال اأََمِل                         تركتني اأَ�شْ

الحرتا�ض 

)التكميل(:

 اأن يوؤتى يف كالم يوهم خالف املق�شود با يدفع ذلك الوهم، مثل: ﴿ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ﴾.

الإيغال

اأن ي�شتويف الأديب معنى الكالم قبل اأن ي�شل اإلى مقطعه، ثم ياأتي باملقطع  فيزيد معنى 

اآخر، يزيد به و�شوحا و�شرحا وتوكيدا وح�شنا، مثل قوله تعالى: 

                         ﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾.
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عـــلـم الـبديـــــع



علم يعرف به وجوه حت�شني الكالم، بعد رعاية تطبيقه على مقت�شى احلال، وو�شوح الدللة.

نات معنوية.اأق�شامه: نات لفظية وحم�شِّ حم�شِّ

ة
ظيَّ

لف
 ال

ت
نا

�شِّ
ح

امل

ُض: 
ا�

جلَن
- ا

١

ْطق، َوَيْخَتِلَفا يف الـَمْعنى. وهو َنْوعاِن: اأَْن َيَت�َشاَبَه اللفظاِن يف النُّ

َفَق فيه اللفظان  : وهو ما اتَّ اأ- َتامٌّ

يف اأموٍر اأَربعٍة، هَي: َنْوُع احُلروِف، 

و�َشكُلَها، وَعَدُدها، وَتْرتيُبها، مثل: 

يقيني باهلل يقيني.

: وهو ما اْخَتَلَف فيه اللفظان  ب- َغرْيُ َتامِّ

مة، مثل: اجَلّد  يف واحٍد ِمَن الأمور الـُمَتَقدِّ

يف اجِلّد، واحلرمان يف الك�شل، رحم اهلل 

من فّك كّفه، وكّف فّكه.

ض:
ا�

ِتب
ِلْق

- ا
عر �َشْيئًا ِمَن اْلُقراآن الكرمي اأو احلديِث ال�شريِف، ِمْن َغرْي دللٍة ٢ رْث اأو ال�شِّ ِمنُي النَّ َت�شْ

َ يف الأََثر املُْقَتَب�ض َقلياًل، مثل:  َعَلى اأنَُّه منهما، وَيُجوز اأْن ُيَغريِّ

َلَمِة كرثُة اجليو�ض والأَن�شار   نََّك ِمَن الظَّ                    ل َتُغرَّ

                                                      ﴿ ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ﴾

ُع:
ْج

�شَّ
 ال

لُه ما ت�َشاَوْت ِفَقُرُه، مثل: ٣- ْرِف الأِخري، واأَْف�شَ َلَتنْي يف احْلَ تَواُفُق اْلَفا�شِ

�ِشكًا َتَلفًا«.   »اللَُّهمَّ اأَْعِط ُمْنِفقًا َخَلفًا، واأَْعِط مُمْ

23



ُة 
ـــــ

وّي
نـــ

عــ
مـــ

لــ
ُت ا

ـــا
نـ

�شِّ
ح

مـــ
لــ

ا

ُة:
ري

تو
 ال

اأَْن َيْذُكَر املتكلُِّم َلْفظًا ُمْفردًا، له َمْعَنياِن: َقريٌب ظاِهر َغرْيُ ُمَراٍد ، َوَبعيٌد َخفيٌّ ُهَو ١-

املُراُد، مثل:

                             كاأنَّا للمجاورة اقت�شمنا                  فقلبي جاُرهم والّدْمُع جاري

ُق:
با

طِّ
 ال

-٢

ّده يف الكالم، وهَو َنْوعان: ْيِء و�شِ ْمُع َبنْيَ ال�شَّ اجْلَ

اأ- ِطَباُق الإيجاب: َوُهو ما مَلْ َيخَتِلْف 

ان اإِيَجابًا َو�َشْلبًا، مثل: ِفيِه ال�شدَّ

﴿ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  

ک  ک        گ﴾.

لِب: َوُهو ما اْخَتَلف ِفيه  ب- ِطبَاُق ال�شَّ

دان اإِيَجابًا و�َشْلبًا، مثل: ﴿   ۆئ  ۈئ   ال�شِّ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ﴾. 

ُة:
بل

قا
امل

 -
٣

ِتيب، مثل: ﴿  پ  پ   َتى َبا ُيَقابُل َذِلَك َعَلى الرتَّ ، ثم ُيوؤْ ْعَنَينْي اأْو اأْكرَثَ َتى ِبَ اأْن ُيوؤْ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ﴾.

ُن 
�ْش

ُح
 -

٤
ِل:

علي
لت

ٍة َطريَفٍة ا َدبيَّ ْيِء امْلَْعُروَفَة، َوَياأْتي بعلٍَّة اأَ ْمنًا ِعلََّة ال�شَّ َراَحًة اأْو �شِ اأْن ُيْنِكَر الأَديُب �شَ

َلْيِه، مثل:  ُد اإِ ُتَنا�ِشُب الَغَر�َض الَِّذي َيْق�شِ

ْيُل َحْرٌب ِلْلَمَكاِن اْلَعايِل                     َل ُتْنِكِري َعَطَل الكِرمِي ِمَن الِغَنى               َفال�شَّ
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ـُة
ّيــــ

ــو
ـنـ

ـعـ
مــ

الــ
ُت 

ـــا
نـ

�شِّ
ح

مـــ
الــ

دِح
 امل

يُد
َك اأ

  ت
-٥

 
: مَّ

لذَّ
ُه ا

�ْشب
ا ُي

ب

َفُة  ٍة �شِ َفة َذمٍّ َمْنِفيَّ اأ- اأْن ُي�ْشَتثَنى ِمْن �شِ

َمْدٍح، مثل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾. 

َفُة َمْدٍح، وُيوؤَتى  ب- اأَن ُيْثَبَت ِل�َشيٍء �شِ

َفُة َمْدح  َبْعَدها باأَداِة ا�ْشِتْثَناٍء، َتِليَها �شِ

اأْخَرى، مثل:

اُفه غرَي اأنَّه   فتى َكُمَلْت اأَْو�شَ

                    َجواٌد فما ُيبِقي على املاِل باقيًا

ّم 
لذَّ

ُد ا
ِكي

ْ تاأ
  -

٦
َح:

ملد
ُه ا

�ْشب
ا ُي

ب

ٍة  َفِة َمْدٍح َمْنِفيَّ اأ- اأن ُي�ْشَتْثَنى ِمْن �شِ

، مثل: ل ف�شل للقوم اإل اأنهم  َفُة َذمٍّ �شِ

ل يعرفون للجار حقه.

َتى  ، ُثمَّ ُيوؤْ َفُة َذمٍّ ب- اأْن ُيْثَبَت ِل�َشْيٍء �شِ

َفُة َذمٍّ  َبْعدَها باأََداِة ا�ْشِتْثناٍء، َتِليَها �شِ

اأُْخَرى، مثل:

لئيم الّطباع �شوى اأنه

                               جبان يهون عليه الهوان

ِم:
كي

حل
ُب ا

لو
اأُ�ش

 -
7

ِك �شوؤالِه والإِجابِة عن �شوؤاٍل مل َي�ْشاأَْلُه،  ا برَتْ ُبُه، اإِمَّ قَّ ي امْلَُخاَطِب بِغري ما َيرَتَ هو َتَلقِّ

َل هذا  ُد، اإِ�شاَرًة اإلى اأَنَُّه كان َيْنَبغي له اأَن َي�ْشاأَ ا بَحْمِل كالِمِه َعَلى غري ما كاَن َيْق�شِ واإِمَّ

َد هذا امْلَْعَنى، ومثاله اأن رجال �شاأل بالل مولى اأبي بكر [ وقد  ال�شوؤال، اأَْو َيْق�شِ

اأقبل من جهة احللبة: َمْن �َشَبَق؟ قال: �شبق املقّربون. قال: اإنا اأ�شاألك عن اخليل! 

قال: واأنا اأجيبك عن اخلري.
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• القد�س يف القلب والذاكرة	
• حقوق الإن�صان يف ال�صريعة الإ�صالمية	
• املجموعة الق�ص�صية لالأطفال )الأولى(	
• احلوار مع الآخر املنطلقات وال�صوابط	
• النقد الذاتي روؤية نقدية اإ�صالمية	
• املراأة املعا�صرة بني الواقع والطموح	
• احلج ولدة جديدة	
• الفنون الإ�صالمية تنوع ح�صاري فريد	
• ل اإنكار يف م�صائل الجتهاد	
• املجموعة ال�صعرية لالأطفال	
• التجديد يف التف�صري نظرة يف املفهوم وال�صوابط	
• مقالت ال�صيخ حممد الغزايل يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• مقالت  ال�صيخ عبد العزيز بن باز يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• ريا�س الأفهام يف �صرح عمدة الأحكام	
• مو�صوعة الأعمال الكاملة اخل�صر ح�صني	
• علماء واأعالم كتبوا يف الوعي الإ�صالمي	
• براعم الإميان منوذج رائد يف �صحافة الأطفال	
• الختالف الأ�صويل يف الرتجيح بكرثة الأدلة والرواة واأثره	
• الإعالم مبن زار الكويت من العلماء والأعالم	
• احلوالة	
• الإمام 	 عن  فيها  اختلف  التي  الفقه  اأ�صول  م�صائل  يف  التحقيق 

مالك بن اأن�س
• الأ�صول الجتهادية التي يبنى عليها املذهب املالكي	
• الجتهاد بالراأي يف ع�صر اخلالفة الرا�صدة	
• التوفيق وال�صداد يف م�صاألة الت�صويب والتخطئة يف الجتهاد	
• فقه املري�س  يف ال�صيام	
• الق�صمة	
• اأ�صول الفقة عند ال�صحابة- معامل يف املنهج	
• ال�صنن املتنوعة الواردة يف مو�صع واحد يف اأحاديث العبادات	
• لطائف الأدب يف ا�صتهالل اخلطب	
•  نظرات يف اأ�صول البيوع املمنوعة	
• الإعالء الإ�صالمي للعقل الب�صري	
• ديوان �صعراء الوعي الإ�صالمي	
• ديوان خطب ابن نباتة	
• الإظهار يف مقام الإ�صمار	
• م�صاألة تكرار النزول يف القراآن الكرمي	
• احلافظ اأبو احلجاج يو�صف املزي وجهوده يف كتابه تهذيب الكمال	
• يف رحاب اآل البيت النبوي	
• ال�صعقة الغ�صبية يف الرد على منكري العربية	
• منهاج الطالب يف املقارنة بني املذاهب	
• معجم القواعد الفقهية وم�صادرها	
• كيف تغدو ف�صيحا	

قائمة اإ�صدارات

الوعي الإ�صالمي
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• موائد احلي�س يف ف�صائل امروؤ القي�س	
• اإحتاف الربية فيما جد من امل�صائل الفقهية	
• تب�صرة القا�صد على منظومة القواعد	
• حقوق املطلقة يف ال�صريعة الإ�صالمية	
• اللغة العربية الف�صحى	
• املذهب عند - احلنفية - املالكية - ال�صافعية - احلنابلة 	
• منظومات اأ�صول الفقه	
• اأجواء رم�صانية	
• املنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند ال�صافعية	
• نحو منهج اإ�صالمي يف رواية ال�صعر ونقده	
• درا�صات واأبحاث ن�صرت يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• ابن رجب احلنبلي واأثره يف الفقه	
• التق�صي ملا يف املوطاأ من حديث النبي	
• املجموعة الق�ص�صية لالأطفال )الثانية( 	
• كرا�صة لون لالأطفال	
• مو�صوعة رم�صان	
• جهد املقل	
• العذاق احلواين على ر�صالة القريواين	
• قواعد الإمالء	
• العربية والرتاث	
• الن�صمات الندية يف ال�صمائل املحمدية	
• اهتمامات تربوية	
• اأثر الحت�صاب يف مكافحة الإرهاب	
• القرائن واأثرها يف علم احلديث	
• جهود علماء احلديث يف توثيق الن�صو�س و�صبطها	

• �صرية حميدة ومنهج مبارك	
• اأبحاث موؤمتر ال�صحافة الإ�صالمية الأول	
• نظام الوقف	
• قراءة يف دفرت قدمي الأ�صمعيات	
• قراءة اأخرى يف دفرت قدمي الكامل	
• الرتجيح بني الأقي�صة املتعار�صة	
• التلفيق وموقف الأ�صوليني منه	
• الرتبية بني الدين وعلم النف�س	
• خمت�صر ال�صرية النبوية	
• معجم اخلطاب القراآين يف الدعاء	
• امل�صائل الطبية املعا�صرة يف باب الطهارة	
• امل�صائل الفقهية امل�صتجدة يف النكاح	
• دليل قواعد الإمالء 	
• علم املخطوط العربي	
• الرتاث العربي	
• من ق�صايا اأ�صول النحو عند علماء اأ�صول الفقه	
• نهاية املرام يف معرفة من �صماه خري الأنام )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ١(	
• اجلزء امل�صل�صل بالأولية والكالم عليه )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٢(	
• مولد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٣(	
• ال�صراج الوهاج يف ازدواج املعراج )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٤(	
• ال�صتدراك )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٥(	
• جواب العالمة ال�صفاريني )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٦(	
• ماآخذ العلم )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٧(	
• الوعي 	 جملة  )ذخائر  ميني  بال  قوله  يقبل  فيمن  الأمني  حتفة 

الإ�صالمي ٨(
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• تلوين اخلطاب	
• التاريخ يف الإ�صالم 	
• ر�صالة يف الوقف	
• اأغاريد الرباعم	
• اأخالقنا اجلميلة	
• ق�ص�س لالأطفال	
• قواعد العدد واملعدود	
• اأ�صرار العربية 	
• علماوؤنا وتراث الأمم، القو�س العذراء وقراءة الرتاث	
• امل�صائل الأ�صولية امل�صتدل لها بقوله تعالى ﴿چ  چ  چڇ  ڇ    	

ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾
• اإحتاف املهتدين مبناقب اأئمة الدين	
• احل�صبة على املدن والعمران	
• عبقرية التاأليف	
• الأمايل اللغوية يف املجال�س الكويتية	
• التقريب والإر�صاد	
• �صل�صلة اأ�صيائي »ق�ص�س لالأطفال«	
• حكايات ل تن�صى مع دمية	
• عالج ال�صمنة اأحكامه و�صوابطه	
• امل�صجد الأق�صى اأربعون معلومة جنهلها	
• تف�صري عبداهلل بن م�صعود الهذيل جمعا وحتليال	
• الإرفاد ملن غدى على نظم قطر الندى	
• القول املاأثور يف اإحياء ال�صواب املهجور	
• اأ�صاليب اخلطاب يف القراآن الكرمي	
• الأ�صربة والأطعمة	

• قواعد اللغة العربية	
• ال�صرف العربي	
• علم البالغة	
• بحور ال�صعر العربي	
• املجموعة العربية	
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